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CZĘŚĆ OGÓLNA
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SPECYFIKACJA OGÓLNA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania „ Zmiana pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Starostwa przy
ulicy 3 maja 43b w Gostyninie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy je stosować
w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją
1.3.1. Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty odbiorowe.
Zakres kontraktu obejmuje:
-

demontaż istniejącego pokrycia z płyt Onduline wraz z utylizacją,

-

demontaż łat i kontrłat wraz z izolacją,

-

demontaż obróbek blacharskich,

-

demontaż rur i rynien,

-

demontaż włazów dachowych,

-

demontaż podsufitki okapowej,

-

wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówkowej powlekanej gr. 0,7mm,

-

montaż nowych łat i kontrłat wraz z izolacją,

-

montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

-

montaż nowych rur i rynien fi 150 z blachy powlekanej w systemie,

-

montaż nowych wyłazów dachowych EI30,

-

wykonanie pomostu technologicznego na strychu z desek gr. 25 mm,

-

montaż nowej podsufitki okapowej,

-

naprawa i malowanie kominów ponad dachem,

-

wymiana instalacji odgromowej,

-

montaż drabinek śniegowych,

-

malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych,

-

malowanie farbą silikatową tynków kominów,

-

montaż i demontaż rusztowań.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją zlokalizowane będą w Gostyninie ul. 3 maja 43 b.
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1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Występują roboty remontowo-modernizacyjne bez wpływu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.
1.3.4. Stan istniejący terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany, roboty nie mają wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu.
1.3.5. Zieleń
Nie przewiduje się ingerencji w zieleń istniejącą.
1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje się żadnych robót i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
oraz w Warunkach Kontraktu.
1.5. Stan formalno-prawny
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją – zgłoszenie na wykonanie robót remontowych.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do
zrealizowania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, zgodność i bezpieczeństwo
wszystkich działań prowadzonych na placu budowy.
1.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:
1. Zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych będący w posiadaniu Zamawiającego
1.7.1

Kosztorys wykonany przez Wykonawcę

1.8. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu kontraktu stanowią:
Dokumentacja odbiorowa obejmująca
 protokóły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych oraz
odbiorów końcowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem .
 Komplet dokumentów dotyczących materiałów
dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę
w szczególności dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, świadectwa
jakości.
1.9. Zgodność Robót z Kontraktem
1.9.1. Wymagania ogólne
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z kontraktem. Dane określone w
kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie
będą w pełni zgodne z kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały
i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.10. Plac Budowy
1.10.1. Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z określeniem w p. 1.3.2. szczegółowa lokalizacja
placu budowy i jego granice zostaną określone bezpośrednio z Zamawiającym.
1.10.2. Własność terenu placu budowy
Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki zostanie
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego.
1.10.3.
Dojazd do Placu Budowy
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Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca będzie zobowiązany do
utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania uszkodzeń drogi powstałych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzęt.
W żadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy, również w
zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót.
1.10.4. Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilające w media. Zasilanie niezbędne dla potrzeb
wykonania Robót będzie zapewnione w sposób następujący.
Woda
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji wodociągowych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji wodociągowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt.
Energia elektryczna
Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z istniejącej na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejącej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowiązany do naprawy wszelkich uchybień w tym zakresie na własny koszt.
Wykonawca wyposaży własną instalację elektryczną w podlicznik energii i będzie ponosił jej koszty według
wskazań podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zakład Energetyczny.
Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie będzie dostępna stacjonarna sieć telekomunikacyjna (telefon).
Wykonawca zapewni komunikację z placem budowy przy pomocy telefonów bezprzewodowych.
1.10.5. Ochrona Placu Budowy
Wykonawca zapewni ochronę placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie jej koszty.
Koszty te uważać się będzie za uwzględnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji
Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialności za kompletność i stan robót.
1.10.6.
Oznakowanie Placu Budowy
Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Koszt ten uważać się będzie za uwzględniony w cenie kontraktowej.
Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na placu budowy żadnych innych oznakowań
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.
1.10.7. Usunięcie zieleni
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidują z istniejącą zielenią.
1.11. Bezpieczeństwo budowy
1.11.1. Wymagania ogólne
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:
 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
 warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia
w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,
 niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne, w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
 ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach,
 ochronę dóbr kultury,
 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
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Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności:
 zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
 ochronę przed pozbawieniem:
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
 ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
określonych w przepisach.
Zagospodarowując plac budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i
przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby
niepełnosprawne.
1.11.2. Bezpieczeństwo pożarowe
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:
 nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
 ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
 możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:
 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:
- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,
- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia
gaśnicze,
- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczące dróg pożarowych,
 wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:
- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,
- klas odporności ogniowej elementów budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalności materiałów budowlanych,
- stopnia palności materiałów budowlanych,
- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.
1.11.3. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny
i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
 wydzielania się gazów toksycznych,
 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
 niebezpiecznego promieniowania,
 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
 przedostawania się gryzoni do wnętrza,
 ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
 nadmiernego hałasu i drgań.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających
 Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - “Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).
1.11.4.
Bezpieczeństwo konstrukcji
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
 zniszczenia całości lub części budynku,
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych
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przemieszczeń elementów konstrukcji,
 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności
oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany
graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:
 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową trwałość i
wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,
 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową
włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych
budynku i elementów wykończenia,
 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych
przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.
1.11.5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:
 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref
pracy i przemieszczania się maszyn,
 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,
 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
 organizacji pracy na budowie,
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
1.12. Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i kierowników robót osobom spełniającym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w związku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji
technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku konieczności dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystąpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy
prawo budowlane.
1.13. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca będzie się stosował do wymagań Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
 Ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania Ustawy
 Oznakuje plac budowy
 Zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje i
wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 Będzie prowadził i dziennik budowy
 Będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w
budownictwie
1.14. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu wydania świadectwa przejęcia. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu przejęcia.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć roboty wtrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który został przekazany
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące
oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiający podejmie na placu budowy działania
mające na celu ochronę placu budowy i robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani też nie będzie stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone występowanie
uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.16. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności:
 stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r o ochronie przyrody,
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13
maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.
2. Materiały i urządzenia
2.1.
Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, chyba że inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
 wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z
aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
 wyroby budowlane:
- oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej.
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i
obowiązującymi normami.
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania
kryteriów technicznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych.
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności
oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urządzenia
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
2.2.
Materiały mające kontakt z wodą spożywczą
Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać certyfikat dopuszczający do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych
Wykonawca przed zastosowanie takich materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.
2.3.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:
 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji.
 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4.
Dostawa materiałów na Plac Budowy
Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed
dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgłosi materiały do sprawdzenia
podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać sprawdzeniu w zakresie ich zgodności
z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające
dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.
2.5.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. Sprzęt
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
powinien spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
 Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczególności
dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni, że każda jednostka sprzętu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie
utrzymywał przez cały czas wykonania robót.
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
 Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego zgody.
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu
powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania określone odrębnymi
przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.
 Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki transportu nie spowodują
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami,
gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę
konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał przez cały czas
wykonania robót.
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
 Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w swoim wynagrodzeniu.
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5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne.
5.1.1Wykonawca jest zobowiązany (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia robót
określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.
5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w kontrakcie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe)
konieczne do wykonania robót.
5.1.3.Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, skutki i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z kontraktem.
5.1.4.Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary
robocze.
5.1.5.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i
nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne
dłużej roboty tymczasowe.
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca będzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu robót.
5.2. Rozwiązania alternatywne
5.2.1Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne do wymienionych elementów robót.
5.2.2.W każdym przypadku rozwiązanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawcę musi zapewniać
parametry techniczne i jakościowe nie niższe niż dla rozwiązań zawartych w Dokumentach Przetargowych.
5.2.3.Rozwiązanie alternatywne może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w drodze negocjacji oferty
wybranego Wykonawcy, o ile rozwiązanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego
Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania wszystkich rozwiązań związanych ze zmianą, w tym do
wykonania stosownych projektów zamiennych. Projekty te będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Żadne czynności związane z zakupem, dostawą lub montażem elementów stanowiących przedmiot rozwiązania
alternatywnego nie będą rozpoczęte przed zatwierdzeniem przez Zamawiającego stosownych projektów
zamiennych.
Wszystkie koszty związane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiązań alternatywnych uważane będą za
zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w związku z zastosowaniem rozwiązań alternatywnych nie będzie
miał prawa do żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności dotyczących zmiany ceny lub
czasu na ukończenie.
5.3. Harmonogram Robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robót całej budowy
przewidzianych w kontrakcie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem pełnego zakresu robót objętego
kontraktem włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prób, testów i
odbiorów, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i
pozwoleń instytucji do tego uprawnionych.
Wykonawca uwzględni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczności wpływające na postęp robót z
warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca będzie na bieżąco analizował harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
środków niezbędnych, aby w terminie ukończyć roboty. W szczególności, gdy roboty będą opóźnione
Wykonawca dokonywał będzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem działań niezbędnych dla nadrobienia opóźnień.
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu.
System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do
kontroli systemu w każdym jego aspekcie.

11

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich,
będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do wiadomości na jego żądanie.
6.1. Pobieranie próbek
Jeżeli okaże się to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru będą pobierane próbki materiałów oraz
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
6.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.5. Próby Końcowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i w
zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do
przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczony
wynik tych prób.
7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. Wyniki obmiaru będą
wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .
7.2. Zasady określania ilości Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kontraktem. Ilość robót
określana będzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposób wyliczenia ilości robót będzie

12

adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i będzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej długości będą obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonawca każdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujące długości inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie
których obliczono ich ilość.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4.
Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. Odbiór i przejęcie robót
8.1. Odbiór
8.1.1. Rodzaje odbiorów
 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
 Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności
 Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia.
8.1.2. Odbiór Robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowości robót do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbędne dokumenty Wykonawcy dotyczące robót podlegających inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy. Jeżeli do zgłoszonych Robót nie będzie
zastrzeżeń Inspektor Nadzoru wyda zgodę na zakrycie robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie
usunięcia niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru.
Jeżeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robót lub umożliwi ich inspekcję w inny sposób polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim
przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót powstałe na skutek ich odkrycia.
Powyższe nie będzie stanowić podstawy do żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie.
8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa płatności.
Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem przedłoży dokumenty Wykonawcy dotyczące tych
robót. Jeżeli w zakres tych robót wchodzą roboty zanikające odebrane uprzednio do dokumentów dołączone
zostaną protokóły z ich inspekcji.
W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robót i dokumentów, i stwierdzi
ich zgodność z kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych robót nie będzie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawę przejściowego świadectwa płatności. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunięcia
niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru.
8.2. Przejęcie Robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z
wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawiając Świadectwo Wykonania i w ciągu 7 dni od najpóźniejszej z dat upływu
Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
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ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi
akceptacją Robót.
9. Podstawa i warunki płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Na podstawie zawartej umowy
9.2.

Szczegółowe warunki płatności

9.2.1. Roboty
Wartość Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona będzie poprzez przemnożenie ilości Robót
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze. Tak obliczona wartość
obejmować będzie wszystkie elementy Robót zgodnie z określeniem w p. 8.1.
9.2.2. Materiały
Wartość Materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem i nie
będzie stanowić odrębnej pozycji płatności.
9.2.3. Urządzenia
Wartość urządzeń wyszczególnionych w odrębnych pozycjach Przedmiaru obliczona będzie poprzez
przemnożenie liczby zamontowanych na gotowo. Urządzeń przez cenę jednostkową ujętą w Przedmiarze.
9.2.4. Wyposażenie w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania.
Wartość wyposażenia w sprzęt bhp, ppoż. i oznakowania uwzględniona będzie przez Wykonawcę w kosztach
pośrednich budowy.
9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartość prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzględniona będzie przez Wykonawcę w
kosztach pośrednich budowy.
10. Normy związane
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,
ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE.
Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.
11. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126),
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 póz.728),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz.U Nr 107 póz. 679),
 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. Nr 44, póz. 174),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102, póz.506 ),
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, póz. 460),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania
świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 40, póz.
172 ),
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ,
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627). Ustawa z dnia 18.07.2001 rPrawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 122
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386).
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, póz. 690.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, póz. 71).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, póz. 637).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,
do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli.
(Dz. U. Nr 120 póz. 1128)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 póz. 1779)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 póz. 38)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, póz. 1799),
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Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe
1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek występujących w obiekcie.
Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być z utylizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.
Do czasy wywiezienia , odpady składować a kontenerach.
Wykonawca przedłoży Inwestorowi stosowne dokumenty dotyczące utylizacji materiałów rozbiórkowych.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inżyniera.
2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP
5.2
Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych.
5.2.1 Roboty rozbiórkowe przy budynku
Roboty związane z remontem dachu
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki obiektów kubaturowych
Rozbiórki obiektów inżynierskich

-

[1 szt.]
[m3]
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8. Odbiór robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe, podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9. Podstawa płatności
Określa umowa zawarta z Inwestorem
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

-
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji drewnianych.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.
1.3 Zakres robót
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i
montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:
- demontaż i montaż nowych łat i kontrłat
- wykonanie pomostu technologicznego na strychu z desek gr. 25 mm.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z częścią opisową, specyfikacją
i poleceniami inżyniera.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
- stosuje się drewno klasy K27
- stosuje się drewno klasy K33. według następujących norm państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.
Klasy drewna
Lp. Oznaczenie
K27
K33
1
2
3
4
5
6

2.1.2.

Zginanie
Rozciąganie wzdłuż włókien
Ściskanie wzdłuż włókien
Ściskanie w poprzek włókien
Ścinanie wzdłuż włókien
Ścinanie w poprzek włókien

Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
 głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów

27
0,75
20
7
3
1,5

33
0,75
24
7
3
1,5

K33

K27

do 1/4
do 1/4
do 7%

1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%

1/3
1/1

4mm

1/2
1/1
niedopuszczalna
niedopuszczalne
oram
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Oblina

dopuszczalna na długości dwu krawędzi
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn

30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków
10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość
6% szerokości
Krzywizna poprzeczna
4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność
płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia w granicach
odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości:
do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm
- w grubości:
do +1 mm lub do -1mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe lat nie powinny być większe:
* dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i -l mm dla 20% ilości
- w szcrokości:+2 mm i -J mm dla 20% ilości
* dla lat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości:-t-2 mm i -l mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-8S/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być
stosowane wyłącznie Środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/B7 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
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c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika
budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób
składowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnia osiągniecie
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.1 Deskowanie połaci dachowych / deski okapowe/
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18cm.
Deski układać stroną dordzeniowa ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ
powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na
krokwiach.
Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegaj ą odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża, oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe, podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9. Podstawa płatności
Określi umowa zawarta z Inwestorem

21

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003
PN-1SO 8991:1996

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
Gwoździe z drutu stalowego.
System oznaczenia części złącznych.
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ROBOTY POKRYWCZE
1.

Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z
obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku:
1. Pokrycie dachu blacha dachówkową powlekaną oraz założenie folii paroprzepuszczalnej
2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
3. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inżyniera.
2. Materiały.
2.1. Blacha na pokrycie
Blacha powinna posiadać deklarację o agresywności środowiska
zgodności wyroby wykonaną przez I.T.B.

wg.(PN EN ISO 12944-2: 2001), ocenę

2.2. Folia paroprzepuszczalna
Norma Europejska EN 13859-1 .
Parametry – masa powierzchniowa ca – 110g/m2; paroprzepuszczalność 1800 / 3000 g/m2/24h ; wytrzymałość
na zerwanie wzdłużna >220 N5 cm, poprzeczna > 160 N5 cm, wartość Sd 0,02 m; odporność temperaturowa ca
od –40° C do + 95° C ; wodoszczelność >1500 / 4500 mmH2O ; odporność na zerwanie na gwożdziu > 100N.
3.

Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.

Transport

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym
środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5.

Wykonanie robót.

5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
Roboty blacharskie z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.3. Rynny
* powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm;
* rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych
niż 50 cm,
* spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
 rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe * powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40mm;
* rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m
* uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
* rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość
kielicha,
6. Kontrola jakości.
6.1. Materiały
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
Materiały dostarczane na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być
dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy,
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
- powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót m2 pokrytej powierzchni,
- dla robót l m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża.
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą taty kontrolnej o długości 2 m
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie
powinien przekroczyć 5 mm,
8.2. Odbiór robót pokrywczych.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (deskowania i łat)
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
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* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogą być montowane po
sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z zawartą umową
10. Przepisy związane.
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
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PRACE MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót,
w zakresie określonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin.
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich
muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały
Zastosowanym materiałem do malowania rynków wewnętrznych i zewnętrznych są farby emulsyjne. Farby
powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne,
ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej.
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z
odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty
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malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom.
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, przy
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne
należy:
- stosować odzież ochronną,
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie,
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż.
5.3. Opis ogólny
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowowapiennych
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu:
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników
elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu),
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe,
- montażu stolarki.
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone.
Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i
zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni.
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń
producenta farby).
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C.
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po
wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża
potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby.
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się
do użytkowania.
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o
jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność
przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi
świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w
postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie.
6.1. Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego i zewnętrznego na podłożach tynkowych
Farby emulsyjne powinny charakteryzować się:
- matowym wyglądem powłoki,
- czasem schnięcia do 2 h,
- wydajnością ok. 10 m2/dm3,
- liczbą nanoszonych warstw 1-2,
- odpornością na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,
- gęstością ok. 1,5 g/cm3,
- odpornością na promienie UV,
- dobrą przyczepnością.
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu odbioru
tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzić przy
temperaturze min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmować:
- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez
zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie
skarbonizowany,
- określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i
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sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni
kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2.
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie atestacji farb oraz ich okresu trwałości,
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
- ocenę jakościową wykonanych powłok.
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i przy
wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki:
• równomierności rozłożenia farby,
• jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
• braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki,
• widocznych gołym okiem śladów pędzla,
- sprawdzenie połysku powłoki,
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce,
- sprawdzenie odporności na zarysowanie,
- sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową),
- sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, na innych
podłożach - zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego
piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy
państwowej),
- badanie przyczepności powłoki
• do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem,
• do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych,
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką
nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie,
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą
namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć
jednakową barwę,
- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty
malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie
wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Na podstawie zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
▪ PN-B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
Ogólne wytyczne.
▪ BN-84/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
▪ BN-77/6701-04 - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy metodą
przyspieszoną.
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb .
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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RUSZTOWANIA
1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem
rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych przewidzianych w ramach inwestycji.
.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i
mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż rusztowań,
- demontaż rusztowań,
1.4. Określenie podstawowe
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót
Badania i odbiór rusztowań.
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych
w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie:

wymagań ogólnych,

stanu podłoża,

posadowienia rusztowań,

wykonania złączy i stężeń,

zakotwień,

pomostów roboczych i zabezpieczających,

urządzeń komunikacyjnych i transportowych,

urządzeń piorunochronnych,
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie ramowe warszawskie.
Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań:

rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,

szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,

wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej,

dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm
przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m,

odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie
może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic
wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż
10 mm.
1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
Wykonawca dostarczy:
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z
przepisami.,
2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez
producenta winna zawierać:
- nazwę producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i
nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :

dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,

dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań
jest możliwa,

sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),

informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia

warunki montażu i demontażu rusztowania,

schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

wzór protokółu odbioru,

wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat
bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i
podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze,
urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości,
wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.2. Materiały
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów
bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem
szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
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transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montażu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań
systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i
eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji
rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników
badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na
wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót
i wykonywanych elementów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do
dokumentacji przedmiarowej.
7.2. Jednostki obmiarowe
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości
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roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót
należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem
pracy, sprawdzając:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
- czy jest prawidłowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste,nie śliskie,
stabilne),
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub
konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji
rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na
zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze
końcowym.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony
Indywidualnej.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania
i eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nośnych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1.

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ.

2.

INSTALACJA ODGROMOWA.

3.

PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE.

1. DEMONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ
1.1. WSTĘP
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z demontażem istniejącej instalacji odgromowej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych
robót. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.
1.2. MATERIAŁ
Zakres robót obejmuje demontaż istniejącej instalacji odgromowej.
Materiały podlegające demontażowi:
 demontaż zwodów pionowych i poziomych na dachu,


demontaż złącz kontrolnych,

1.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca

robót

jest

odpowiedzialny

za

jakość

ich

wykonania

oraz

za

zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
demontażu istniejącej instalacji w taki sposób aby nie spowodować jego uszkodzenia. W przypadku
niemożliwości zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia wykonawca powinien powiadomić o tym
inwestora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Zdemontowany osprzęt elektryczny
nadający się do ponownego wykorzystania w instalacji należy przekazać Inwestorowi i umieścić we wskazane
przez niego miejsce.
1.4. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:


weryfikacja pod względem technicznym materiałów pochodzących z demontażu,



rozliczenie materiałów pochodzących z demontażu.

2. INSTALACJA ODGROMOWA
2.1. WSTĘP
Przedmiarem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji
odgromowej na dachu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ulicy 3 Maja 43
B . ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu powyższych robót. Określenia podane w ST
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są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robót objętych ST dotyczy:


montażu zwodów poziomych na kominach,



montaż zwodów pionowych na ścianach budynku,



montaż złącz kontrolnych i rynnowych,



montaż uziomów.

2.2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu,
powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.
Do wykonania instalacji odgromowej należy stosować:


drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm,



rury elektroinstalacyjne BE 32mm



złącza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane,



płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4mm.



pręt uziomowy fi16mm

2.3. TECHNOLOGIA l WYMAGANIA MONTAŻOWE
2.3. l. Zwody poziome i pionowe.


maszty odgromowe mocować do konstrukcji budynku za pomocą atestowanych konstrukcji wsporczych
mocowanych do ściany lub konstrukcji dachu,



druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia
lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego,



zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych lub
wsporników do złączy naprężających,



zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2cm od połaci dachowej na dachach
o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm, na dachach o pokryciach z blach
stalowych ocynkowanych, cynkowych
i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż l mm, jak
również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych,



układ i lokalizacja zwodów powinny hyc zgodne z dokumentacją projektową,



zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi
dachu,



na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad
kalenicą dachu,



wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć
w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu,



zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania (promień zagięcia nie może być mniejszy niż
10 cm); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację,



do

mocowania

zwodów

należy

stosować

wsporniki,

uchwyty

i

złączki

zgodnie
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z normami


przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachąprzez oblutowanie,

2.3.2. Przewody odprowadzające i uziemiające.


przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na
wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane,



na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie
mniejszej niż 2cm. Od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo
parnych,



przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości
pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5m sposoby mocowania wsporników do ściany
powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału budynku,



w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według
dokumentacji projektowej,



przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w
takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem
wiatru,



połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub
zaciskane,



połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać za pomocą zacisków
probierczych usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym
a uziemiającym,



znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedna
śrubę Ml0, należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne na potrzeby
okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu,



zaleca się aby zaciski usytuowane były na wys. od 0,3 do 1,8 m nad ziemią,



połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub za pomocą
połączeń śrubowych,



przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą

antykorozyjną lub

lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi.
2.3.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu.
Badania powinny obejmować następujące czynności:


oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej,



sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na
wybranych losowo gałęziach urządzenia.



pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą
techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach, jeżeli obwód uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów
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pomiarowych P należy określić z zależności: P>=0,01-L + 2


w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.

2.4. ODBIÓR
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi
dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: dokumentację techniczną z
naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.


protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych,



dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.

2.4.1. Odbiór częściowy
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:


sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem



sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem

2.4.2. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :


przygotować dokumentację powykonawczą,



przygotować komplet protokółów badań,



sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót,



przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 – ochrona odgromowa
obiektów budowlanych (wymagania ogólne).

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:


zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,



zbadać

dostarczone

przez

wytwórcę

(dostawcę)

świadectwa

jakości

elementów

i materiałów oraz je zaakceptować,


zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować
wyniki tych pomiarów i badań,



przeprowadzić

oględziny

urządzenia

piorunochronnego

z

punktu

widzenia

zgodności

z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia sporządzić protokół odbiorcy z
uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń.
3. PRZEPISY ZWĄZANE - NORMY l INNE DOKUMENTY
Normy:
1) PN-IEC 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne
2) PN-IEC 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem,
3) PN-IEC 62305-3:2006 (oryg.) Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektów budowlanych i zagrożenie życia,
4) PN-IEC 62305-4:2006 (oryg.) Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach budowlanych).
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Ustawy i rozporządzenia:

1)

Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r.,
Nr 106, poz. 1126),

2)

Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3)

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.
U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1129),

4)

Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250
z późn zm.)
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